
 עמותת ארטים צוות אמנות בין תחומית 

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2019



20192018
מחזור הפעילויות :

41,50054,010הכנסות מתורמים פרטיים
200,70075,050הכנסות מקורסים

7,12637,638הכנסות מסיורים והרצאות
459,834233,161הכנסות מקרנות

89,675402,250הכנסות מתערוכה
190,000170,000שווי מתנדבים

988,835972,109סה"כ

עלות הפעילויות :
הנהלה וכלליות

105,747102,308משכורת ונלוות-מנכ"לית

6,66713,181משכורת גיוס משאבים

17,55017,550הנהלת חשבונות

1,3181,303אגרות

3511,721תפעול ואחזקה

3173-ביטול יתרות

12,11912,119פחת

143,721147,275סה"כ

מרכז ילדים ונוער

110,000100,000שכר פעילים

50,00081,237משכורת ונלוות-רכז פעילות נוער

157,07541,868משכורת ונלוות -רכזת פעילות ילדים

63,40859,604משכורת ונלוות-רכזת מתנדבים

4,7307,693מתנדבים

5,25710,359ביטוחי פעילות

2,3522,052חשמל

11,50815,940הכשרות עובדים

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)

דוח על פעילויות (בשקלים חדשים)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר



5,1472,751קבוצות חברתיות וחוגים

1,770פעילויות קיץ לילדים

12,0646,170קידום זכויות ילדים

6,544ציוד

4,3473,820שכר דירה עבור חדרי פעילות

40,62724,985קבוצות כדורגל נוער

466,515365,773סה"כ

אוניברסיטה קהילתית

70,00060,000שכר פעילים

83,26598,263משכורת ונלוות רכזת חינוך מבוגרים

4,1704,299תקשורת -תוכנה שליחת מסרונים,טלפון

54,11218,840שכר דירה עבור קמפוס

19,65035,777שיפוץ
29,30615,422הוראה ופעילות

260,503232,601סה"כ

מרכז תרבות
10,00010,000שכר פעילים

25,50152,496משכורת ונלוות רכז תרבות
59,81356,945תערוכת אומנות

1,3754,669פעילות וציוד לאולפן וקורסים
938ארועים 

96,689125,046סה"כ

מרכז תפירה ועיצוב
24,24011,975ריכוז והוראה

5,000קורסים והכשרה
2,506ציוד

24,24019,481סה"כ

5,0623,620הוצאות מימון
996,730893,796סה"כ

7,89578,313-רווח /הפסד נטו השנה



ביאור 2
לשימוש 
לפעילויות

סה"כלרכוש קבוע

522,18037,967560,147יתרה ליום 1 ינואר 2019

000תוספות במהלך השנה:

7,895-7,895-הכנסות נטו לשנה
12,119-12,1190הוצאות פחת

526,40425,848552,252יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

ביאור 3

מדי שנה מתקיימת תערוכה למכירת תמונות. התערוכה מתקיימת בדרך כלל בשבוע האחרון של השנה .

בשל אילוצים מינהליים התקיימה השנה התערוכה בתאריך 3.1.2020 ולא בסוף שנה כנהוג.
הדוח לשנת 2019 נותן ביטוי לפעילות שהתקיימה בפועל בתחילת השנה הבאה וזאת על מנת לשמור על רצף. 

כמו כן ניתן ביטוי מצטבר לפעילות זו בדוח לשנת 2019 הכולל גם התאמות משנה קודמת .

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)
דוח על השינויים בנכסים נטו (בש"ח)

שלא קיימת לגביהם הגבלה



ביאור20192018
רכוש שוטף:

386,690843,026מזומנים ושווי מזומנים
261,7003הכנסות לקבל(תערוכה)

רכוש קבוע:

25,84837,9671ריהוט וציוד משרדי

674,238880,993סה"כ

התחייבויות שוטפות:

69,480280,960זכאים ויתרות זכות
23,54623,546עתודה לפיצויים

28,96016,340ספקים

121,986320,846

נכסים נטו:

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
526,404522,1802נכסים שלא יועדו ע"' העמותה
25,84837,967נכסים ששימשו לרכוש קבוע

552,252560,147יתרה לסוף שנה 
674,238880,993סה"כ   התחייבויות ונכסים נטו

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)

מאזן
(בשקלים חדשים)

ליום 31 בדצמבר  2019


